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A. HANS.

HOE JACK PRAIRIE.BOER WERD.

'1.

Jack was cowÀoy (koejongen), bij boer John
IJutler in de Amerikaan,sche streek Kentucky.-l'rouw diende hij zijn baas. En in die dagen was
het nog gevaarlijk in de verwijderde, eenzame
prairie's, de vlakten van Amerika. De boeren wa-
ren landverhuizers gewees,t, die de woeste gron-
oen in akkers veranderd hadden. Ze waonàen in
houten huizen, nog door jonge vruchtboomen
omringd.

Verderop waren er dichte, groote bosschen. Nu
en dan kwamen daaruit benden Indianen, waarbij
cok roofzuchtige blanken waren. En ze vielen de
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ki*tîlr5;Ë*-"*m-r:,Ï:f
f ort, waarin zich.li."ô"î 

f "rr 
bestond uît houten

::ilïî",liï3il"ï;î'ki'' ":l *,1Ï;' ;i"#i:i;;,r, hl"il: "iî'èi",i;ij;." 
t*u" opu-

a.arden wallen' ln dre iii:;"i m:t bcomstem-
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Pot't"n' welke men m:

*î, Jl";îi# jlf 
il Ë,:.{Ëï: âq";Jï"ïvan rve nu velte,lî;;r,-.lo .,r*lï. ,., fort. En

sevaar was, "tt.r;;;ï.,-o"., 
Ïll";r"rrn zich bii

::*:'*î"'i'';î; "" t"'"t't"ll "='J*'ii,,",,.. 1

Il,oid'tu,, "^":_flÏ YS::ll',oi;;;i;;, h"9
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j;,.|fft-:iï; daPP er''" *"."' 51" l"ï:i fi '
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en eens zil,, riia,l 

* ?iÏ*i:**'#:*;

i#tr ,ii':Ë"ftffi tii 
"ij'T' 
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iiTî*:

hem."' ii w 
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d "",Y î:i,; Ë l'}f "ffîif',T""}*ïler, bleef """ "l;;;ni'g g"b"'
ve binnen een

(1) Zje Nr' 186: Jack' de cow'boy'

tegen den kouden wind beschut. En daar hadden
de dieren warme stallen.

Jack en ,Frits, een knecht, zorgden er voor.
Betty, de dochter, en Nelly, de m"id, gingen er
twee keer daags melken. De jongens brachten
dan de melk in vaten naar de hoeve.

Zekeren dag verlieten de meis,jes weer het
veekamp.

- 
\f,/6s1 ge, wat ik gisteren uw vader tot uw

moeder hoorde zeggen,) vroeg Nelly, de meid,
aan Betty.

- 
'Wel, wat was dat)

- 
Ze spraken over Jack. En uw vader, noem-

de het nu tijd, om .faCk zelf boer te rnaken.

- 
Hij wordt de volgende week achttien jaar,

maar is zoo sterk als een man van vi1'f en twintig,
antwoordde Betty. En Jack is zeer verstan-
cig.

_. Hij leest altijd in boe'ken, die hij van den
geestelijke in 't for't krijgt. Maar hij kan toch niet
genoeg geld bespaard hebben, om vee te koopen.
Land ligt er genoeg voor het nemen en met boo-
men uit het bosch, kan Jack een huis, een stal en
een schuur bouwen. ,Doch vee kost geld en waar
zal Jack dat halen? Zooveel verdient een cow-
boy niet.

- 
Ik denk, dat vader hem zal helpen. Ge weet

hoe Jack vader het leven redde ? 't 'Was in een ge-
vecht met Indianen. Onze menschen, moesten



vluchten. Vader was gewond en lag op de vlakte.
jack miste hem en hij zocht vader. En op zijn
paard Bob, nam hij vad,er mee, die Goddank van
zijn wonden genas. Vader voelt dus vriendschap
voor Jack. En hij heeft er al meer over gespro-
ken om Jack op een eigen hoeve te zetten.

- 
Dan komt Jack's zuster, Maud, zeker bij

hem wonen? vroeg Nelly.

- J", dat denk ik... Maud is nu meid op een
hoeve, nog al ver van hier. Ze is daar heel goed.
Maar ze zal liever bij haar broer zijn.

- 
Hun moeder is vrôeg gestorven, hél

- Ja... ,en hun vader werd door Indianen
gedood.

De meisjes ontmoetten den gees,telijke van het
fort.

- 
Is Jack in het veekamp? vroeg hij.

- J., anrwoordde Betty.

- 
Ik moet hem eens spreken... ik ben zoo

jrrist bij uw vader geweest...

- 
Er is toch geen onraad? vroeg Betty, want

steeds dacht men aan Indianen.

- 
Neen, neen, alles ;is rusttig. Ik rnoet over

heel iets andlers met Jack praten... Ge zoudt het
willen weten, hé? Niet zoo nieuwsgierig ziin,
rneisjes.

En de geestetijke ging lachend verder.
Hij was spoedi,g in het kamp. Jaak was bezig

het stroo onder de koeien te vernieuwen.
/
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De geesteli'jke werikte hem en Jack trad na'

der. Hii groette oeleefd' want onze cowÀoy'had

soede manieren'*'î jî"l,l"r de geesteliike' ee., *-:"t' dat onze

schoolmeester de ,-Jg"rrd" week vertrekt. 
_Hri

i"..i;Ël-u"'"tttti"fit d" stad' en wii weg ztln

ooor de sneeuw "tit'- 
N" is het voor hem een

goede verbeterin*'ii ttii ""tii""t 
het' In de stad

zal hij naar een """*utt 
onderwiizer uitzien voor

ons,' maar *t *"tt"t dien nietvoor de L-ente ver'

wachten' w" di";:;;';; W':'t:'' toch iemand

te hebben oo "n'oî 
;;; heb ik gedacht' dat

qii klas zoudt doen' tu''rffi î.;k d"n g"""telijke verbaasd aan en

""to", 
dan in een lach'

-: Ik ,"hoomà"lio'*o'a"n! riep hij 'it' Frits'

schreeuwd" l'ii tJt ât" anderen knecht' kom eens

ttî; 
toen Frits nieuwsgierig nabij getreden was'

vervolgde Jack: r rr--*r
-- \fy'es1 ge wat vader Humfrie nu van mrJ

wil maken) E;"";;;lmeester! Een cowùoy

;iJil;.;ie'l lk de iongens les,seven'

* Dat r"'"t lJ*; ï+"'d' F'it"' G" zir

altiid met uw "t""" i" een boek' ginds op de

olattu' En ge x"Tt-!""a schrijven en rekenen"'

Hoeveel tto*"" î" t'ï tt"fp nitt ",,"ug"n voor brie-

.rr"r, qtt rekeningen!"' de open lucht!'--_l 
M.ur ik ben zoo gaarne rn

6

En me dan tusschen vier muïen willen stoppen !

hernam Jack.

- 
Alleen nu in den Winter, tot de nieuwe

meester komt, merkte de geestelijke op.

- 
Maar ik moet helpen dorschen, vacier Hum-

f rie...

- 
il. heb met uw baas gesproken en hii wil u

in de 'Wintermaanden schocl laten houden. I-lij
zal zich wel redden, zegt hij.

-- Maar ik zal me daar gevoelen als een kat
in een vreemi pakhuis, vreesde Jack.

__ ik help u immers. Maar ik kan niet altijd op
school zijn. Jack, gij kunt de heele koicnie een
grooten dienst bewijzen. Juist in den Winter ko:
rl1en er veel rneisjr ongens naar sc.hool, diç
's Zomers moeten werken. Ze hebbe,n 't onder-
wijs zoro noodig. En ik heb niemand om den
meester te vervangen buiten u, Jack. Toe, zeg
ja...

- 
En de baas vind,t het goed?

- Ju, zeker ! Hij zegt ook, dat de school lmoet
ioor gaan.

- 
i\eem aan, Jack! zei Frits. Wel, 't is nog'

een prettig baantje. Ge staat heele dagen le,kker
bij de kachel, ge behoeft u niet moe te ma'ken, ge
wordt een fijne mijnheer !

- 
Ze,g eens, de boerderij heeft mijn hqit.

hoor! verzekerde Jack. Voor mij is er geen schdo-
ner bedrijf dân boeren!

7



- 
Dat weet ik, sprak de geesteliike En in 't

vooriaar verlaat g"-àt -school"' Stem toe!
'":'tl;,' ir. *iflt"' pïobttren' maar ik zie er

.r;.;;;.p, u"r'""aË Jack' over mi'jn' koeien

beniikbaas,maaroverjongens,datiswatan-
clers! En 's Winters komen er naar school' die zoo

;;;;ti" als itr<r r r

- 
Dat zal best gaan' hernarn de eeestelijke'

En ik ben er i**i'T'i;t" il ;' k"tt de vol-

c-ende week Wo"t"dtg' De meester vertrekt Vrij-

ffi;. ë k;nt dan "Jg """u 
twee dagen afzien'

n"Ë ttii school houdt'

- 
Als *ijt b";; het goed vindt' zal ik et ziin'

vader Humfrie'

- 
Met John Butler is het in ordre! En Jack'

ik;"k; ri^'iJiirt' Ge neemt een pak van mijn

hart.' *lP" 
geestelijke vertrok'

- 
Wel, *"""tl"i"tft' ik wensch u geluk'

schertste Frits'

- 
lk wou, dat ik van den Winter hier rnocht

werken.

- 
Alp ge een paar dagen school gehouden

hebt, zult ge wel anders Praten'

- 
Of er uit looPen!

1 Zir,' ^Ë"' 
tu*uuimakers zijn' trommelt ge

*, -..-r-J"'nt ni"[ "o' 
Ge hebt harde knuisten'

En een put'blut'*e'oogen en wat builen op hun

' f""if.ù"t, zullen die kerels wel temmen"'

E

Toen Jack en Frits met de vaten melk op de
l,oeve kwamen, zei Betty:

- 
Ik weet 't gr,oot nieuws al. Jack wordt

schoolmeester. Vader Humfrie is nog even aan
geweest;

- 
O, ik zie er tegen op als tegen ee,n berg,

sprak Jack eerlijk.

- 
Waarom? Ge zijt geleerd genoeg. 't Gaat

best, verzekerde Betty.

- 
Vind,t ge het niet verwaand van mij, dat ik

het aangenomen heb?

- 
Verwaan'd? Wel neen! Wie anders zou

den meester kunnen vervangen?
Baas John Butler, een flinke, goedige boer, en

zijn vrouw, de vriendelijke Anna zeiden, dat
jack zijn plicht deed. En bijna ieder in de kolo-
nie was tevrede,n, dat Butler's cow-boy de hinde-
ren les wilde geven.

II.

Als met lood in de schoenen stapte Ja,ck naar
school. Het houten lokaal was nog maar half vol.
Pas na een dag, of veertien zouden de grootere
jongens en meisjes komen, die in den Zomer op
de hoeve'n werkten.

De kinderen keken nieuwsgierig naar den
cow-boy, die nu zijn beste pak aan had. Jack
rno,est nog niets d,oen dan die twee dagen op een

I



stoel te zitten. Hij keek nauwlettend clen meester
af en luisterde, hoe deze les gaf.

Die iwe,e dagen waren gauw om en toen stond
Jack alleen voor d,e klas. Vad'er Humfrie kwam
's morgens een woordje tot de leerling"r, ,pr"L"rr.
Hij zei, dat ze dankbaar moesten zijn voor Jack's
hulp. Nu konden ze toch veel leeren, al was de
m.eester weg. En de geestelijke verwachtte, dat
allen gehoorzaam en vlijtig zouden zijn.

Vader Hu,mfrie vertrok en Jack begon zijn
nieuwe taak. De kinderen zaten op bankjes Zorr*
<ier leuning aan lange houten tafels. Veel gerief
\^zas e,r niet. Maar op de prairie was men al blij
met zulk een school.

Jack voeldre, dat het zou gaan, om school te
houden. En op'gewekt deed hij zijn werk.

Naast de school stond een houten huisje voor
cien meester. Jack keerde liever na klastijd naar
ce hoeve terug.

Eens keerde hil' weer uit school. Aan den wal
van 't'fort werkte een jonge man. Aan zijn
lechterbeen was een ketting met ,ee'tr grooten
ijzeren bol, gebonden. Deze diende om den jon-
gen \man te beletten hard te loopen en te vluch-
ten. Want hij was een gevangene, die dwangar-
beid verrichtte. 'Hij heette William en vroeger
was hij ook in dienst gewee'st bij John Butler.
Maar Jack had Williain verrast, toen deze 's

t0

nachts Indianen en blanke deugnieten wilde hel-
pen om de paarden van zijn bàs te stelen. 'Wil-
ljam had Jack toen willen dooden, droch hem ai-
leen kunnen wonden. Ën hij -o."t met de roo-
vers mee vluchten, _want Jack had om hulp ge_
I'oepen. Later werd 'lVilliam door d. ,olà"Ë,
van het fort gevangen genomen, en ter dood ver_
oordeeld. Dank aan de vo,orspraak van vad,er
Humfrie en van Jack, spaarde de overste van het
fort zijn leven. Doch William was nu ee,n ge-
\rangene.

Hii ?g Jack nader komen. En plots zei hij:
- 

H", dê rnouwveger is 
"rhoofm.ester geior_

den. rEen fijne schoolmeester! Maar de kiideren
zullen wel meer weten dan gij, die achter de
koei'en uw wijsheid hebt opg"d.urr.

Jack bleef staan.

- Ju, ik weet dat,ge kwaad op me zijt, Wil-
liam, spral< hij. Ik zie her dikwijls genoeg aan de
manier, waarop ge me bekijkt.

- 
Is het niet uw schuld dat ik hier met dien

bol aan mijn been loop? 'k Wou dat ik hem te-
gen uw kop kon gooien.

- 
Uw schuld alleen is het da

zijt. En ge weet, dat ik ten beste
voor uw'Ieven.

-. Hadden ze me
een leven!

ge gevangen
gesproken heb

maar opgehangen ! Is dit

ll



- 
\{/gss gehoorzaam en vliitig' dan komt wel

<ie dag van u"w bevriiding!

- 
Houd "* '"àJ;;'lt;"' 

huichellarl Ik heb

uw mooie p"utj"''i"1'"t noodig''zei Wiliiam'
" ""rËî""r-rdî^t k*t* uit een-seb":;:'r:; 

mond

- 
2., de vent weer z\n -g't'

"o."t"à'* 
nli ^^" ;"'t'' 

t'-l?il:" den verra-

<ier beter een erndie io"* om zijn nek geknoopt'

dan een bol aan 't[;;;':Ët:;,1'" 
kerel' die

de Indianen den **g *t"' nyr.ziil eigen volk!

'Werk voort, e" teiaiut tenminste uw brood! be-

;.i d" ,.ia"^', die ook bewaker was'
'*Virri"* zei s'een woord' meer'

- 
Hii i' t""f'"""" i'"""th' "gt?k Jack zacht

tegen den soldaat:î#'hi;;' "^ hij tot inkeer

o"Ït 
r"s is mogelijk' nra'ar *"' k1*[ is door en

door va'lsch' AL'=;;à';''H"t"ftiu bij hem komt'

oan zit william *tt t""tg":1.ugt1 oogen' o' z2o

braafies, *t"' "iit';;t 
i"î""t n"*frie's rug vloekt

en raast hij' E'n tt tii" no.g enkele ionge gasten'

il';il;i'-ï'*r"""-Éii dien dleugniet te E'èra-

ken.

: [Ï:fi:it""" viirtien"iaar',denk ik" ' Let

tnaar eens oo' "'i-" "hoolm"tster 
ziit'

Jack git* ,,^'tî ft"i* ''" Avonds bestudeerde

hii de lessen a'"îii â"" ""tg""den 
dag moest ge-

t2

ven. Maar hij vond,toch altijd tijd, om nog wat te
gaan helpen in het veekamp, al zei baas John dat
dit niet noodig was.

Stilaan kwamen er grootere jongens naar
school.'En eerst voelde Jack zich verlegen. Maar
't ware,n meest goedige gasten, die gaarne nog
wat leerden. Jack deed niet bazrg. Hij leek hur,
kamaraad.;En dat beviel. De cow-boy had plezier
in zijn werk. En de groote knapen en meisjes ver-
telden thuis, dat hij best schoolmeester kon blij-
ven.

Een der leerlingen gaf Jack toch last. Hij heette
Ben Stevenson, en was de zoon van een boer. Hij
telde vijftien jaar, rnaar was flink opgegroeid en
treek ouder.

Hij kon nog maâr gebrel<l<ig lezen. Hii had
nooit goed zijn best gedhan.

Op een morgen liet hij in de klas een muis loo-
pen, die hij van huis meegebracht hacl. En de
kleineren schrokken erg. Sommige schreeuwden
iuid. De heele klas was in de war. ,De grooten
trachtten de muis te vangen, omdat de kleinen
zo,o bang waren en zelfs op hun bankje recht gin-
-'î:1""Ë;evenson 

lachte. En hij hadr nog *"",
plezier, ,toen hirj een banlcje liet kantelen, zoodat
twee kinderen op den grond tuimelden. Een

'knaapje kreeg een bloedneus en zette een vrêese-
lijke keel op. 

Ê



Jack had de laffe daad van Ben gezien' Hij
grJ.p den schuldige, gaf hem 9e1 duchtigen 'cow-
Ë-"n+f.o om de oJoun 

"r, 
duwde hem in den h'oek'

D" *.ri, *." ontsnapt door een'gaatje i" d"-"

;;J. D" bb"dteus werd gestelpt' En de orde

k..rd" weer' Toen liep Ben Stevenson naar zijn

plaats terug.
In d.tt hoek blijven,'zei Jack'

-- \,/ssv u zeker! sprak Ben brutaal' Gij zijt
rnaar een cow-boy en ik ben de zoon van een

t ".t. W", hebt gij over mij te vertellen!
jt 

W." ..r"r, *iil in de klas' 'Maar dan sprong

\/ic Rowing oP, ook'een boerenzoon' al zeven-

,;;; l;; ",ia. 
iiii snakte Ben bij de-n nek' duwde

h;;""o de knieÈn voor Jack, ga'f hem een paar

opstopPers en beval:

- 
veïgif f enis vragen !

- 
Ik Àl't niet m"eer doern! schreeuwde Ben'

ciie bang was voor Vic's harde l<nuisten'

I.ck trok Ben rechi'
î G";., i..rlu, zei' hij' Ik zal 'met uw vader

komen sPreken.'-.-Ê" 
n"ï verliet de school' Jack ging door met

ziin {es.-"^ù" 
t.h"oltijd begaf hij zich naa.r de hoeve van

S.""."""". Oi" gt; ttttg ht"t attijd zoo hatelijk'

Wat had de jongen tegen hem? .,
Ben was p"" tit;j" 

-i"ko*""' 
Hij had al dien
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tijd rond gezworven en slechts nu vernam zijn
vader, dat de knaap uit school gestuurd was ge-
worden. Ben 'kreeg een lpak slagen.

- Jack, ik verzeker u, dat de bengel voortaan
stil zal zitten in school, sprak boer Stevenson.

En ja, Ben was makker, rnââr dikwijls ving
Jack zijn boozen, blik op.

Zekeren namiddag gaf Jack weer les en ging
dan rond om d'e leeflingen bij het werk te helpen.
Hij kwam oo'k bij Ben Stevenson, die slordig had
gewerkt.

- 
Ben, veeg uw lei eens af, en begin alles op-

nieuw, zei Jack. Neem uw vod uit uw tasch!
Maar Ben ,maalcte geen haast. Hij zag rood als

vuur.

- 
Vooruit Ben, doe wat ik zeg, herhaalde

Jack, en hij trok de tasch olpen.
Er viel iets met een bons op den vloer. Het

rÂ'as een vijl. Ben raapte ze haastig op.

- 
Wat doet ge daarmee) vr,oeg Jack. Toch

niet vechten, hoop ik.

- 
'Wel 

n€ê'n! Ik moest van vader in den win-
kel een vijl halen.

- 
Berg ze dan weg! En nu aan 't werk.

En "t was of Ben zijn best wilde doerr; hij
v,rerkte en schreef beter.

,Den volgenden morgen was er nieuws in het
fort. 's ,Nachts was William, de gevangene, ge-
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vlucht. Hij had dren keten met den bo'l doorge-
vijld, en eén gat in den houten muur van zijn hok
g"*..Lt. IeÀand moest hem dus wefktuigen ge-

g.rr** hebben. Maar wie? Kon men alle soldaten
vertrouwen? Er waïen ruwe gasten bij.

Ook op ,school werd de ontvluchting bespro'
ken. En Jack, die van de tamelijk vetrre hoeve
kwam, .ràrn.rn nu het gebeurde. Dadelijk d'acht

hij aan Ben en diens vijl. Zou Ben het werktuig
aan William gegeven hebben? De soldaat had

eens gezegd, J"i'Wiiliam nog jonge kamaraden

bezat. Was Ben een'der vrienden?

- 
Dat zal z\in, dacht Jack. En William heeft

[9en tegen ime opgestookt en daarom had de jon-

g"n ".1 haat tegen mij. Bén heeft dikwijls met

\illlli.* Lunrren spreken als deze werkte en de

bewaker niet vlak in de buurt stônd'

Jack zei echter niets en hield school als gewoon-

ùjk. Hli merkte, dat Ben onrustig was'
- " 

Na dL middagschool volgde Jack Ben Steven-

son, die r""ht n.., huis ging' Dicht bij de hoeve

haalde Jack den knaaP in.

- 
É"n, zei hij, gij hebt William een vijl ge-

geven." B"r, werd weer rood. Maar brutaal riep hij:
Gij liegt! 'Wat weet ik van William af !

- Ct; heËt dikwijxs met hem gesprokln' El
Williamtei hatelijke dingen va'n mij"' Die vijl
in uw tasch gisterent...
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- 
II( heb ze van vader moeten mee brengen

uit den winkel.

- 
Dat zal il< nu eens vragen.

- 
'l Zijn uw zaken niet ! 'Waar moeit gij u

mee] Als ge naar onze hoeve komt, t""p- it
rveg.

- 
Naar V/illiam? Heeft hij u gevraagd, met

hem mee te gaan) -

. Jack had Ben bij den arm,genomen, om hem te
beletten de vlucht te nemen.

_ - 
Laat,me los, ik ben geen klein kind! riep

IJen wo,edend.

- 
Ik laat u nief los... Zeg rne de rvaarheidr!

Hebt gij William helpen vluchtenl

- 
Wa't weet ik van'lVilliaml

Ben worstelde om vrij te geraken. Hij schopte
zelf.s naar Jack. ,M'aar deze hield den deugniet ste-
vig vast en sleurd,e hem mee.

Op de hoeve moest men iets bemerkt hebben,
wa.nt vader Stevenson kwam snel nader.

- 
Wat is, er nu. weer, meester) vroeg hij

verschrikt.
Ben bedaarde, want voor zijn vad,er was hij

bang.

Jack deelcie zijn vermoeden mee. En boer Ste-
venson schrok.

- 
Ben, hebt gij voor mij een vijl moeten

koopen) sprak hij. Zoo liegenl Dadelijk de waar-
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heid zegserr.. Hebt gii dien William gehol.
pen?

- 
William was onschul'dig...

- 
Hu, ge hebt hem een vijl gegeven?

-- J.... Ik had medelijden met hem...

- 
Medelijden met dien verrader, een man, die

de Indianen naar ons leidde, om te stelen en te
moorden... En nu kan de schelm opnieuw begin-
nen. En dan hebt gij ook schuld. O, ik vindr het
vreeselijk !

- 
Ik vrees dat William uw zoolr' verlokt

heeft om hem te volgen, hernarn Jack. Ben sprak
. al van weg loopen, Baas Stevenson, ge mo,et alles
weten.

- 
Maar ik wil William niet volgen! beweerde

de knaap.

- 
Vlesg hij het dan) Zeg ons de waarheid!

cirong de boer aan.

- Ja... Ik m,oest het geld uit m,ijn sp,aarpot
mee neme'n... Maar dat wilde ik toch niet.

- 
En waar moest ge William vinden?

- 
Achter den Sterreberg, bij de rivier, be-

kende Ben.

- 
Wanneer)

- 
Van avond,... Maar ik zou niet gegaan

zijn.

- 
Nu weten we, waar we den vluchteling

k:unnen aanhouden, zei Jack.
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- 
Kom eens mee, meester. We moeten sa-

men praten.
Ben werd door zi,jn vader opgeslbten. En dan

overlegd,en Stevenson en Jack, wat er te doen
was.

- 
IIi ben overtuigd, dat William weer naar

de Indianen gaat, zei Jack. Hij kent ze immers
van vroeger. En hij zal Ze aàr.lzetten hier te ko-
rnen rooven. rHij is kwaadl op de mannen van ons
fort en op de boeren.

- 
En toch heeft hij genade gekr,egen, toen hij

ter dood verroordeeld werd.

- 
Een slecht karakter. De kwestie is nu hem

te vangen. Hij zit ergens achter den Sterreberg.
Ik zal naar den overste van 't f,ort gaan en eeni,
ge soldaten vragen.

- J., de overste moet verwittigd worden,
erkende Stevenson. ,Maar wat zal hij met mijn
jongen doen?

- 
Niets ! Dat verzeker ik u. Ben staat in 't

fort onder mijn gezag. Dat is een recht van den
schoolmeester .En ik geloof het middel te kennen
c.m Ben te b'eteren, niet droor hardheidr ze,lfs. En
ook zonder dat de andere'leerlingen te weten ko-
ftten, wat er gebeurd,is.

- 
O, meester, al,s dat kon !

- J., ja... Ben is verdoold...
Nog eenigen tijd spraken Stevenson

met el'kaar.
en Jack
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Jack begaf zich dân naar het fort. Het was al
donker geworden.

I II.

iMet drie soldaten en nog een rnan kwam Jacl:
op d'en Sterreberg. Het was een duistere avond.
De mannen konden geen hand v66r de 'oogen
zien. Maar Jack wist, dat Ben met een lantaarn.
tie had lmoeten zwaaien om Williarn te laten we-
ten, waar hij was.

Plots .za.getu ze echter zelf lichtseinen

- 
Wat zôu dat zijn) vroeg een der"solda-

ten.

- 
O, ik wetet het wel, sprak de man, die

Jack ver,gezelde.
tHij was een woudlooper, die boodschappen

cieedr voor de boeren en van fiort tot fort trok en
vooral ook de beweging der Indianen bespiedde.
Hij werd Arend genoemd.

- 
Dat zijn,seinen van Willliam om d,e India-

nen over de rivier te verwittigen, dat ze hem
rnoeten komen halen. De kerel weet wel, hoe hij
ze geven moet. En hij heeft den Sterreberg
gekozen, omdat hij van hier een ver uitzicht
heeft. Laat ons eens even wachten en toe-
zien.
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rHet troepje koos,een beschut plekje ach,ter een
rots, maar door,een sple,et hadden ze 't uitzicht
cp de rivier.

Ze hielden zich in hun mantels, want al had
de wind geen vat op,hen,'toch was het koud.

'Lrtg werdl hun geduld niet beproe'fd. Van de
overzijde werd met lichten geantwoord. De
Arend keek scherp 'toe.

- 
Er zullen helpers komen, zei hij. Dat wordt

met die signalen gemeld.

- 
rffi631 dân moeten we William vlug bij de

lurven pakken, oordeelde Jack.

- Ju, de verrader m4g niet ontsnappen. We
lveten al, waar hij zoo wat zit. Hij heeft het d,oor
zijn seinen bekend gemaakt.

- 
Ik heb hier een lantaarn en als ik n'u

:lwaai, zooals de jongen van Stevenson had
moeten doen, komt William in 't net gekropen,
beweerde Jack.

- 
Geduld wat..., vroeg de Arend'. Laat ons

nog een e'indrje ve,rder kruipen! Wie weet, wat er
te ontdekken is. 'De Inclianen zullen zob geen

haast maken... Ja, ik vermoed, dat ze pas mor-
gen ochtend komen; in 't duister is 't gevaarlijk
op de rivi,er met al de klippen

De mannen slopen verder. De Arend, die
overal den weg scheen te kennen, ging voorui't.

Jack had hem bij 't fort ontmoet en hem clade-

lijk zijn medewerking gevraagd.
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- 
Ik vind, dat de overste dien bengel van

S,""."*" ;;;;"" heelen ti'jd i'n de gevangenis

Ilo.rt zetten, zei een der soldaten'

- 
Ben is nog een kind' en moet zich beteren'

maar dat is mi'jn ";;il; 
t;ttk Jack' En ik verzoek

;ï:;.^""J.'"" i""à*iigen' wat hij misdaan

h;;;'ù-"',i u,'d"'" kriigt hii een slechten naam

ï"., ,i;" rleven 'en dat-is onrechtvaardig''--- '; Kwa,adl rn'oet 'er toch uit'

- 
i; rnij doen"' maaÏ niet in de gevange-

,,,i, lr.r,;i fort, doch oP scho-ol'

- 
Ge Lr.Ut ,,otLorrri'en gelijk' stemde de Arend

:toe. L,aat ons nu tch'"t i*i1gt"' We zijn niet

;;; ;;"; van William's schuiltPlaats'
'"2." 

"if 
rncgeliik kropen de rman4en voort'

De Arend bleef dan staan'"- 
n "po.L"t"' 

William is niet alleen'

fiuisterde hij'' 
iÈ;- *"r, Éo"'de inderdliaadl stemmen'

: ffi;w.t di'hterbij' fluisterde de.Areii-^^,
Even lit"r konderr ze verstaan' wat er gezeg{r

werd' I is' vezelde" 
- 

't Is Wil'liam die aan 't woor{

Iacl<.
'"if; ze hoordlen den gevluchte over het fort en

oe boeren Praten'

- 
lk haat ze atrlemaal' sprak -William' 

En

*;*";;if;k t"" p*t tnot"en in branol' steken'
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's Avonds doert we het, ais de boeren slapert...
Eerst en vooral die van John Butler. Ik nroet
Jack hebben, den cow-boy, waaïvan ze een
schoolmeester hebben gemaaktl Zijn scalp zal
aar] een boom hangen, ja heel zijn verwaande
kop. De valschaardl heeft wel rneegewerkt, om
rne voor de stlop te bewaren, maar 't was om me
clken dag.-als gevangene te kunnen zien, met een
bol aan mijn been. De Indianen komen En we
houden ons morgen hier in de spelonk verbor-
qen, maar wacht tot het avond, is. En van Ben
Stevenson maak ilc een flinken roover, om de
boeren, te tergen. Ik verklaar heel Clark den oor-
log.

- 
Ik doe mee, antwoordde de ander. De

overste van het fort heeft me eergisterenilaten
afranselen omdat ik een stuk vleesch uit de keu-
ken gelraald had. En diat vergeet ik niet. Moest
die schoolknaap u niet bevrijd hebben, dan had ik
het gedaan. Het is een geluk, dat we elkaar in
het bosch ontmoet hebben.

De soldaten wisten nu dadel'ijk, wie William's
'kamaraad was: Black, een soldaat, die veel last
verkocht had,.

William ging voort met wo'orden
wraak te spreken.

De Arend leidde zijn groePje
uit.

van haat en

weer achter-

- Jack, zwaai nu met u\M lantaarn, zooals
23



Ben nioest doen, zei hij. Dan komt'Willia,rn naar
ti toe ,en we grijpen hem vast, nog eer hij bij u
is. Twee and,eren pakken intusschen Black bij
cen kraag.

Jack verwijderie zich naar een hooger punt
en van onder zijn mantel haaldle hij een lan-
taarntje.

Hij dacht aan 'Ben, die alles aan zijn vader
verteld had en als aan den rand van den afgrond
weg geru'kt werd. Ha, Williarn had een roover
van hem willen maken! Aan welk een ellendig le-
ven was Ben,ontkomen?

Jack begon te zwaaien. Zijn hart bonsde van
spanning. In de andere hand klemde ' e cow-
Loy zijn knuppel, Will,iam kon een omweg ma-
ken ,en to,ch tot bij hem geraken. En dan zou
liet een strijd zijn op leven en dood. Hij wist nu
nog meer, hoe fel Wiiliam hem haatte.

Maar daar l<lonken kreten. En weldra riep de
Arend:

- Jack, kom maar, we hebben ze!
William en Black wâren snel vast gegrepen en

lagen dharreeds ,met de armén op den rug ge-

boeid.

- 
Ha, verwenschte cowàoy, ge overwint

rveer! s,ch,reeuwcte William.
En hij schreeuwde van wo'ede. Black be-

we,erde, dat hii geen kwaad had gedaan en

smeekte om zijn vrijheid. Maar de twee kerels
?4

naoesten mee naar het fort. Dadelijk werden ze
v66r den overst'e, geleird, die nu o,ok vernam
*'elke plannen William gemaakt had. Zwaar ge-
boeid we'rden de gevangenen in een hok ge-
legd.

Den volgenden morgen zo:u de geestelijke
school houden, want Jack moest op dcn Sterre-
berg zijn. Hij zat er in de spelonk mei;. Arend,
den fortoverste en veel sold,aten.

Pas was het licht o'f over de breede rivier na-
derde een kano, met Indianen bemand

. Daar zijn de helpers van William, zei
Arend. Laat ze naderen. We kunnen ze op onze
manier verwelkomen. 't Zijn er van de shaw.
rrees, gevàarlijke gasten!

De troep hield zich goed verborgen. En snel
kwam het ranke scheepje vooruit.

Toen het dicht bij den oever was, schoten
de soldaten van achter een rots. De Indianen
schrokken geweldig. Maar ze wierpen dan met
pij'len.

Opnieuw werd er gevuurd. De blanken zagen,
ciat er roodhuiden getroffen werden. En dan ge-
beurde er iets wreeds. De Indlianen schenen onder
elkaar te twisten. Er werden er drie van 't eigen
volk in 't water gegooid. En dte kano keerde en
vluchtte.

Van de drie drenkelingen zwom er €en naaï
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den oever. ,Hij klom tegen
kermde.

- 
Schiet hem neer! riep

een klip op en

,de overste van't
f ort.

- 
\ssn, dat mag niet! zei Jack snel. Hij is

een krijgsgevangene. ,En hem dood'en ware een

moord. We moeten hem meenem'en naar't fort.
We dienen de Indlianen te troonen, dat wij recht-
vaardig zijn.

Er werd in het troepje gemordl en gespot,

maar de ,overste gaf Jack gelijk.
De covràoy hielp den Indiaan van de klip. Hij

zag, dat de man gewond was in den schouder. De
roodhuid smeekte door gebaren om ontferming'
,Fln Jack knikte hem vriendelijk toe. Hij was van
rneening dat men door vo'orbeelden van rechtvaar-
digheid, en naastenliefd'e ten sloùte den eerbied
cler Indianen zou winnen.

De gewonde werdl meq gevoerd en Jack
begaf zich naar school.

's Avonds had hij op de hoeve weer veel te ver-
tellen. En Betty keek bewonderend naar hem op'

IV.

Ben kwam weer naar school. De andere leer-
lingen wisten niet, wat hij gedaan had. Zijn va-
cier had hem streng gestraft en hem ,gezegd:

- 
Zonder meester Jack's hulp, zou de fort-
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ôverstei u weil een maand ,in dje gevangenis ge-
stoken hebben. ,Maar meester Jack heelt ,"oi,
gesproken en hoopt, dat ge zelf zult inzien op
r^,'elk een verkeerden weg ge waart.
. Drie dagen na het gebeurde op den Sterre-
beqg zei de overste toi Jack:

- 
Gij moet in de rechtbank zetelen orn Wil-

liam en Black te helpen vonnissên.
Als rechters koos de overste gewoonlijk ver-

gchillende personen. Veel wetten bestonden er
toen nog niet.

De rechtbank hield zitting. Achter een tafel za-
ten de overste, de geestelijke, Jacl<, Jim Butler,
een br,oer van Jack's meester, een luitenant der
'so'ldaten en baas FtlLint, ook een boer.

Eerst werd 'William voorgeleid. De ôverste
vroeg, waarom hij Indianen had laten komen.

- 
Om met hen te vluchten, antwoordde Wil-

liam.

-"fulaa1,eerst 
wildet ge met. hen hoe,ven in

brand steken. Uw gesprek met Black is afgeluis-
terd geworden.

Arend en soldaten kwamen drat nog eens ver-
tellen. Maar de gevangene loochende.

De rechtbank beraadslaagde dan.

- 
William heeft tijd: gehad om zich te bete-

ren, maar hij is n'og s,lechter geworden, zei de
overster..'We moeten nu kort spel met hern mâ-
ken en hem aan de galg hangen.
28

- 
Wel ja, zei de luitenant, dat is het beste.

Hij is een gevaarlijke kerel. Moest men hem niet
c,ntdekt hebben in de spelonk, dan.lagen er nu
verscheidene hoeven in puin e.n wie weet hoeveel
boeren, vrouwen en 'I<inderen er vermoord. zou-
ien zijn!

- 
De doodstraf is wreed, sprak Jack. Laten

we 'Wilrliarn 
overbr,engen naar dq stacl. Daar zal

hij in de groote gevangenis ,opgesloten worden,
waaruit hij niet kan wegloopen. En wie weet, hij
l<omt er misschien tot inkeer.

Veder Flumfrie was het met Jack eens.
Maar de overste schudde het hoofd.

- 
Will:liarn heeft al eens genade gehad, zei hij.

',t Heeft niets geholpen. En als de gemeene kerel
to'ch weer ontsnapt, wordt hij kapitein van een
rooversbende.

Er werd gestemd; d,e meerderheid moest over
het lot van William beslissen. 'En behalve die van
cien geestelijke en Jack, \Maren de stemmen vo'or
de dod,straf. Wiiliam werd binnen geroepen en
hoorde het vonnis.

- 
Bah, 'doet'wat ge wTlt, riep de verdorven

man. O, kon ik u maar eens bij de kerel krijgen!
schreeuwde hij woedend tot Jack.

- Jack heeft als vroeger genade voor u ge-
vraagd, zei de overste.

- 
Valschheidl raasde'William, doch hij werd

geboeid weggeleid
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De soldaat Black kreeg twee jaar gevangenis-
straf en zou nu'op zljn beurt moeten werken met
een bol aan zijn been.

'Twee dagen later werd William in het fort op-
gehangen. rHet was 's rnorgen,s vroe,g. Veel men-
schen gingen kijken, maar Jack wilde het niet
zien. Vader Hurrr-frie, vertelde hem, dât de ver-
oondeelde op 't la,atst toch berouw getoond had.

lDien dag, na schooltijd, L;leef Ben Stevenson
in de ktlas. rEn toen hlj met Jack alleen was, be-
gon hij te weenen

- 
'l\ulsss1e,r, snikte hij, ik zal voortaan gehoor-

zaarn en braaf zijn. O, ik voel nu, d,at Wiiliam van
rnij een slecht mensch zou gemaakt hebben.

Jack sprak vriendelijk ,met Ben en voelde dat
deze nu zijn vriend was geworden.

Op de hoeve van John Butler werd dê gewonde
Indiaan liefderijk verpleegd door Betty. Ook Jack
zat dikwijls aan zijn bed.,En de Indiaan toonde
zich d,ankbaar. Maar op een morgen was hij weg.
Hij had in den nacht de vlucht genqmen.

- 
Die kerels zijn nooit te vertrouwen, br'om-

de baas John. Nu kan de roodhuid terug komen,
om te rooven. Hij kent den, weg.

- 
Hij heeft ondervonden dat Christen men-

schen kwaad met goed vergelden, oordeelde Jack.
De Winter veriliep rustig. Ieder was blij toen

het voorjaar naderde.
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- 
Gij m'oest altijd onze s,choolmeester b'lijven,

zei vader Humfrie tot Jack.

- 
Neen, ik keer naar het boerenbedrijf terug.

L.n ik hoop dat de nieuwe meester spoedig komt,
antwoordde de côw-boy.

Cp een schoc,nen d,ag vers,cheen de onderwij-
z.er en Jack blee,f nog'twee dagen in de i*.las. 'foen
zei hij tot John Butler:

- 
Morgen ben ik weer,cowôoy.

- 
Dat niet, zei de baas. Ik heb een ander

plan. [Jw land ligt afgebakend en velen zullen
een handje h-^lpen, om voor u een huis, een stal
{'n, een schuur te bouwen. rGe wordt zelif boer.
Van ons krijgt ge vee.

Jack hoorde verheugd dit goede nieuws. De
bo.e,ren v/a,ren cdankbe.ar, dat Jack hun kinderen
heel dien Winter onderwijs hud verstrekt. En
i.-der wilde wat doen voor hem. De zonen hielpen
ele gebouwen oprichten. De een gaf een ploeg, de
ander spaden en eggen, baas Stevenson zel'fs een
grooten wagen. John Butler schonk vee. En zoo
werd Jack prairie-boer.

Ziin zuster Maud kwam bij hem wonen.

Zekeren dag reden' eenige Indianen over de

vlakte. Een droeg de' Amerilc.aansche vlag als

teeken van vrede en vriendschap. De boeren
kwarnen aangeloooen. Jack herkende in den

vaandeldrager den roodhuid, die op de hoeve
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verpleegd was. De man kwarn een verbond slui-
ten. Zijn stam wllde vreedlzaam handel drijven
met de bo,eren en geweld van,andere Indiânen be-
letten. De Christelijke liefde had hem getrof-
fen.

Dat was heerlijk nieuws. leder wilde vrede en
rust. En het verbond werd, gesloten.

Voortaan kwamen de Indianen als handelaars
en vrienden.

Jack werd een finke boer. En twee jaa,r later
trouwde hij met Betty Butler.

En toen jaren nadien, rond het fort een groot
dorp'ontstond, werd de vo.orm,alige cow-boy, bur-
gemeester. Ieder kende zijn eerlijkheid en recht-
vaardigheid. En Ben Stevenson bleef een van
zijn beste vrienden.

EINDE.


